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Colofon
De antwoorden van geïnterviewden en columns geschreven door onze columnisten
vertegenwoordigen een mening. Dat betekent niet dat die mening per definitie ook de
mening van het bestuur van Buurtvereniging Sportpark II is.

Schrijvers: Jan Brouwer, Esther Elshof, Jacques de Gruijter, Ritchie Piessens, Rinie
Smits, Monique Verschuren, Diana Voeten
Eindredactie en lay-out: Monique Verschuren
Sportpark II Nieuws wordt gedrukt bij GGz Breburg locatie Breda.
Bankgegevens: ING IBANnr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II
Website: www.sportpark2.nl
Kopij voor buurtboekje en E-mail: info@sportpark2.nl
Bestuur buurtvereniging:
Voorzitter: Robèrt Snelders Penningmeester: Esther Elshof Vicevoorzitter: Rinie
Smits Secretaris: Ritchie Piessens
Vacature voor nog een of twee bestuursleden, meld je aan om eens kennis te
maken!
www.facebook.com/BuurtverenigingSportparkII
www.twitter.com/sportparkII

Holistisch Energetische Massage
KIOM Massage
Hotstone Massage
Ayurvedische Massage
Chinese Voetreflexmassage
Rug-, nek- en schoudermassage
Ben je druk en wil je onthaasten, zit je niet lekker in je vel en wil je
ontspannen, heb je lic hamelijke klac hten en wil je je vitaler voelen?
Massage biedt een moment van rust en aandac ht voor jezelf.
Locatie: Sikkelstraat 38, 4818 EJ Breda
telefoon: +31 (0)76 522 5542, mobiel: +31 (0)6 15 08 63 81
website: www.elmassagepraktijk.nl e-mail: info@elmassagepraktijk.nl
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Beste Buurtgenoten,
Vorig jaar, rond deze tijd, schreef ik dat we als bestuur van de vereniging onze
activiteitenkalender voor 2020 behoorlijk hadden moeten herzien. Ondertussen
zijn we een jaar verder en ziet het er naar uit dat we ook in 2021 moeten gaan
schuiven met onze plannen en activiteiten.
Na de geslaagde Paas activiteit zijn we gestart met het voorbereiden van de
Lenteactiviteit: op 29 mei zullen we een leuke speurtocht uitzetten voor de
buurt. We houden jullie per e-mail op de hoogte houden van de laatste stand
van zaken omtrent deze en onze andere activiteiten. Ontvang je onze e-mail
nieuwsbrieven nog niet? Stuur ons dan een mailtje op info@sportpark2.nl (o.v.v.
naam en adres) en we voegen je toe!
Het is nog (steeds) mogelijk om recepten in te sturen voor het kookboek met
familierecepten. Als buurtvereniging bundelen we de ingezonden recepten tot
een leuk kookboek. Verderop in dit boekje kun je meer lezen over hoe je mee
kunt doen. Ik zou zeggen: schiet de keuken in, kook je favoriete recept, maak er
een mooie foto van en deel het met de wijk! Als je nog vragen hebt over het
kookboek, mail dan naar kookboek@sportpark2.nl
We hebben als vereniging een gezonde financiële positie. Dit komt mede door de
opbrengsten vanuit de verhuur van onze statafels, biertafels en aanhanger. Met
name die laatste blijft
onverminderd populair onder
onze leden. Bijvoorbeeld
voor ritjes naar de
milieustraat. Inclusief
wachttijd duurt zo’n ritje
tegenwoordig al snel een
halve dag, maar dat terzijde.
Ook wordt nog steeds heel
wat geklust in Sportpark II.
Een paar weken geleden
maakten we hier thuis de
grap dat het “schuurmachine
seizoen” weer begonnen
was. Dat lijkt in onze wijk
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ongeveer gelijk te lopen met de zomertijd. Na het verzetten van de klok komen
de schuurmachines naar buiten, om pas in oktober weer opgeborgen te worden.
Je zou denken dat alle kozijnen en deuren in de wijk er ondertussen picobello
bijstaan. Maar toch lijkt er iedere dag wel een enthousiaste buurtbewoner (of
ingehuurde schilder) te zijn die met de schuurmachine aan de slag gaat. Heel
Sportpark II staat straks superstrak in de lak!
Mocht je dus met een hoop rommel
zitten na een klus of verbouwing: als lid
kun je - voor een scherpe prijs - onze
aanhanger huren. Verderop in dit
boekje lees je meer over het
reserveren van de aanhanger.
Ondertussen is Robert alweer
begonnen met de voorbereidingen
voor het Halloween feest, wat eind oktober zal plaatsvinden. Met veel
enthousiasme is Robert de kartrekker van Halloween in onze wijk. En met een
half jaar aan voorbereidingstijd beloofd het ook dit jaar een spektakel te worden!
Het bestuur hoopt je over niet al te lange tijd weer bij één of meerdere van onze
activiteiten te ontmoeten. Als vereniging zijn we blij dat we er kunnen zijn voor
de buurt. En dat we – als dat veilig kan – in staat zijn om activiteiten te
organiseren voor de buurt. En de bewoners samen te brengen. Tot die tijd: blijf
gezond!
Ritchie Piessens, secretaris
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Verhalen van alledag
Door Diana Voeten

Mmmm
Het feit wilde dat de accu van mijn auto was overleden en er een nieuwe ingezet
moest worden. Met als gevolg dat alle zenders - die waren ingesteld - weg waren.
Op zich geen probleem, alleen kreeg ik radio 2 niet meer naar voren.

Wel radio 4 Classic en laat ik nou gelijk gepakt worden door de muziek. Vroeger
als mijn vader klassieke muziek op had staan dacht ik altijd "hoe snel kan het
uit!". Nu raak ik er door geroerd en moet ik er een traantje bij wegpinken.
Waar komt dit nu vandaan vraag ik mij af? Is het de leeftijd....? Of vanwege de
rare tijd waarin wij nu zitten...? Ik weet het niet. Ik luister naar allerlei soorten
muziek, maar klassiek zat daar niet tussen. Ik lees dat klassieke muziek goed voor
je is, net zoals iedere dag ruim twee ons groente en twee stuks fruit. Het doet
goed voor je bloeddruk tot je nachtrust. Nou niet slecht dus!
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Onzichtbare hulp
We staan er te weinig bij stil. Maar ze zijn er wel. Enthousiaste maar vooral
bescheiden buurtvrijwilligers die niet in de spotlights willen staan omdat men dat
niet nodig vindt, maar tegelijk onze inzet een warm hart toedragen. Waar je ze
niet verwacht, zijn ze er opeens.
Met bijvoorbeeld: Oplossingen aandragen, ideeën voorstellen, hulp bieden, of
onverwacht materiaal aanleveren. Van onschatbare waarden zijn zij voor onze
vereniging. Daarom, op hun manier -zonder lange tekst- een welverdiend dank je
wel voor jullie "onzichtbare hulp" die wij zo enorm waarderen.
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Contributie 2021
Er zijn geen bezwaren ontvangen op de vaststelling van de contributie voor 2021.
Daarmee is deze definitief vastgesteld op € 10 per adres per jaar.
In de bijlage bij dit boekje kun je meer details lezen.
Je kunt de contributie van € 10,00 voor 1 juli 2021 overmaken op
Rekeningnummer: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II.
Vermeld hierbij a.j.b. straatnaam en huisnummer.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtvereniging Sportpark II
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(Avond)klok
Door Jacques de Gruijter
Ik ben zo duf als een konijn. De avondklok loopt ten einde en dochterlief heeft zin
in avontuur. Ze heeft wat met het gebod om precies op tijd thuis te zijn en zoekt
de randjes van de tijd op. Regelmatig kwam ze al thuis met het zweet parelend
over haar verhitte gezicht. “Joah, het was verder fietsen dan ik dacht”. Of
“Oepsie…, ik zag een politieauto rijden en ik wist niet precies hoeveel minuten ik
nog had, toen ben ik snel tussen de hekjes door gegaan bij de Teletubbieberg
(tussen de Maczekstraat en De La Reyweg) daar kunnen ze me niet volgen”.
Ook heeft ze een keer gedroomd dat ze zag dat er iemand te laat was en werd
aangehouden door de politie. Ze kon toen gelukkig snel wegduiken achter wat
struikjes (haha…de sukkel). Toen ze zag dat ik het was kon ze haar lachen niet
inhouden en werd ze ook op de bon geslingerd. Met pretoogjes vertelde ze de
volgende ochtend haar droom.
Maar nu had ze met een vriendin een plannetje bedacht. Ze wilde de nacht
doorhalen bij ’n vriendin en na het verstrijken van de klok op het fietsje naar huis
toe komen. Als het te zwaar werd zou ze wel blijven logeren. We hadden de deur
niet op het nachtslot gedaan. En ‘ping’.. om half 5 kwam er een berichtje binnen
op mijn telefoon….. ze kwam op weg naar huis. Dan slaap ik dus niet meer….
En een half uurtje laten ging de sleutel in het slot en werd er midden in de nacht
nog een tosti gebakken. Rond kwart
voor 6 ging ze naar bed. Om kwart
over zes de wekker van Ada
, slapen
had geen zin meer, een beetje soezen
nog wel gelukkig.
Om 5 voor tien werd ik door de
buurvrouw naar buiten gebaard.
Zoonlief had van de muziekdocent de
opdracht gekregen om onder de wapperende driekleur stipt om 10 uur het
Wilhelmus ten gehore te brengen, op de dwarsfluit. En dat is wel zo leuk als er
publiek bij is. Fluitfluitfluit ging het, best wel hard. Ik keek met één oog omhoog
naar het openstaande raam van dochterlief.
Gneh gneh gneh ‘zou ze het horen?’…..
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Meer activiteiten dan vóór Corona!
In 2021 hebben we al drie activiteiten gehad. Tijdens de koude dagen hadden we
een heuse schaatsbaan.
We zijn gestart met het verzamelen
van recepten voor het Sportpark IIkookboek, zie ook pagina 7 als je zelf
nog een onovertroffen
(familie)recept hebt!
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Ook is de Paashaas weer gesignaleerd. Hij heeft de kinderen in de buurt verrast
met Pasen. En enkele kinderen hebben op hun beurt mooie tekeningen gemaakt
voor de Paashaas.

We hebben ook nog enkele activiteiten voor de boeg. Met de speurtocht, de
zonneactiviteit, Halloween, Sinterklaas en kerst komen we op 8 activiteiten dit
jaar!
Wil je je steentje bijdragen aan één van de activiteiten, meld je dan bij het
bestuur. Als je nog andere leuke ideeën hebt, mag je je ook melden of mailen.
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Zet ‘m op 60
In 1 minuut tot €60 per jaar besparen? Zet je cv-ketel
op 60!
De meeste cv-ketels
staan op de
fabrieksinstelling van
80 C
̊ , maar werken
efficiënter op 60 C
̊ .
Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2.
En dit zonder verlies van comfort en geen risico
op een koude douche.
Hoe je je cv-ketel op 60 graden zet, kun je
makkelijk zien via een filmpje op
https://zetmop60.nl/, verschillende cv-merken
komen aan bod.
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Ondernemen in Sportpark 2
door Esther Elshof
We hebben weer een nieuwe adverteerder. Hoera! Een praktijk voor coaching en
therapie. Ik google even naar de website. Mmmm, correspondentieadres is in
Teteringen. Uden Marsha, typische voornaam. Ik lees dat ze hier als kind niet
gelukkig mee was, maar dat de eerste naam door haar biologische vader is
gegeven. En dat ze hier nu juist gelukkig mee is. Interessant. Waarom adverteert
ze in ons blaadje. Ik besluit haar op te bellen en meer over haar te weten te
komen.
Marsha aan de telefoon: “ik heb zo’n tien jaar met veel plezier in de Zeisstraat
gewoond. Nu woon ik met mijn man en twee dochters in de leeftijd van 10 en 15
jaar, onze hond Boots en poes Saar, in Teteringen. Omdat ik net begonnen ben
als zelfstandige en veel mensen uit de buurt ken, vond ik dit wel een veilig gebied
om de coaching die ik bied naar buiten te brengen. Ik heb het gevoel dat mensen
in Sportpark openstaan voor nieuwe dingen. De coaching/ therapie die ik geef
heet NEI therapie.”
Hier wil ik wel wat meer over weten. Marsha vervolgt: “NEI staat voor Neuro
emotionele integratie. Het is een methode die ervan uitgaat, dat vrijwel achter
elke klacht en/ of lichamelijk probleem een emotionele oorzaak ligt. En dat die
bewust te maken zijn. Uit allerlei bestaande therapieën, wetenschappen en
disciplines zijn zaken gehaald die in de NEI therapie zijn verwerkt. Denk aan
psychotherapie, homeopathie, acupunctuur etc. Een NEI therapeut zoekt samen
met je naar de eerste oorzaak, de kern van het probleem.
Is hier een opleiding
voor? Marsha: “ja, ik
heb eerst HBO
pedagogiek gedaan en
daarna een
vervolgopleiding van
een jaar tot NEI coach.
Hier heb ik in eerste
instantie erg veel aan
gehad voor mijn
persoonlijke
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ontwikkeling. Ik ben meer in verbinding met mezelf en heb wonden uit het
verleden kunnen helen.
Zo had ik last van mijn voeten. Na 1 sessie werd het me al duidelijk dat ik teveel
zaken op me nam. Ik gaf gas terug en de klachten verdwenen. Zo hebben al veel
mensen met rugklachten, onzekerheid, problemen met voeding, slaapproblemen
bij baby’s en faalangst baat gehad met de inzet van NEI.”
Marsha vertelt verder dat de hulp zeer laagdrempelig is. “Er zijn geen
wachtlijsten en ik kom gewoon bij je thuis. In de toekomst zal dit ook mogelijk
zijn in mijn praktijk aan huis in Teteringen. Iedereen kan hier terecht. Tot nu toe
behandel ik voornamelijk volwassen vrouwen en (hun) kinderen. Het is fijn om in
contact te zijn met mensen en hen middels NEI bewust te maken van wat
onbewust was. Waardoor ze uiteindelijk weer zelf verder kunnen, dus geen
langdurig traject! Ik krijg daar enorm veel energie van.”
Hoe het komt weet ik niet maar ineens hebben we het over hooikoorts. Marsha
vertelt dat ze hiervan af is gekomen via NEI sessies. Ik vertel dat bij mij mijn
hooikoorts ineens verdwenen is. Marsha: ”daar geloof ik niet in. Als je hooikoorts
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zomaar verdwenen is, is er vast een ander probleem naar boven gekomen, je
onderbewustzijn wil vast op een andere manier iets aan je duidelijk maken. Als je
de oorzaak namelijk niet oplost, kom je niet van je problemen af.” Mmm, hier
moet ik even over nadenken. Vast staat wel dat het prettig praten is met Marsha.
Ik gun haar, nog heel veel mensen te kunnen helpen.
Wil je meer weten over NEI therapie? Kijk dan op de website van de vereniging
van NEI therapeuten www.vvnt.nl “Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig.
Je kunt gewoon bellen. Sommige zorgverzekeraars hebben deze therapie in hun
pakket. Kijk dus even wat je vergoed krijgt hiervoor. “
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Het stenen tijdperk
Door Jan Brouwers
Dit keer gaan we voor een stukje geschiedenis een paar meter Sportpark I in,
naar de vijver die sinds kort op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne ligt,
bij de kruising van de De la Reyweg en de Lovensdijkstraat. Daar komen we
namelijk te weten wie de oudste bewoners van onze wijk waren.
Op de plaats van de vijver is in 2018 en 2019 archeologisch onderzoek gedaan.
Wat de archeologen daar aantroffen, ging ver terug. Ze zagen sporen van
permafrost uit de laatste ijstijd. Toen was het hier Siberisch koud.
Zo’n 12.000 jaar geleden werd het langzamerhand warmer en verschenen er de
eerste mensen. Het waren jagers en verzamelaars. Ze deden dus niet aan
landbouw, maar vingen wild en vissen. In de bossen die inmiddels waren
ontstaan plukten ze planten en vruchten. Hun gereedschappen en wapens
maakten ze van vuursteen. Ze trokken rond en hadden geen vaste verblijfplaats.
De archeologen troffen sporen van deze mensen aan. Het ging om kuilen met
houtskool waarin vuur moet zijn gestookt. Koolstofdatering toonde aan dat het
materiaal tussen 8223 en 7947 v.Chr. ontstaan, tijdens de steentijd, om precies
te zijn in het vroeg-mesolithicum (8800-7100 v.Chr). En ook vonden ze een
werktuig van vuursteen en sporen van palen, wellicht van hun tijdelijke
nederzetting. Ze bleven namelijk niet lang op dezelfde plaats.
Geen bijzondere vondst: er zijn al meer van zulke oude sporen gevonden rond
Breda. Maar
toch leuk om te
weten: onze wijk
was in het
stenen tijdperk
al bewoond.
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Speurtocht op 29 mei
Vorig jaar hebben we een fotospeurtocht gehouden. Ook dit jaar staat er weer
een speurtocht op het programma. Geheel Corona-proof willen we een
speurtocht houden op 29 mei. Houd onze Facebookpagina in de gaten of lees
onze digitale nieuwsbrief voor meer informatie.

Boek uit de buurtbieb
Ik heb laatst een boek uit de buurtbieb gehaald: 1953 van Rick Launspach. Julia
(18) woont met haar zus en ouders op een boerderij. Maar ze heeft besloten weg
te gaan uit het streng gelovige Zeeland. Voordat ze vertrekt, is ze verliefd
geworden op Diewer. Diewer vertelt haar daarna dat hij ook niet in het dorp wil
blijven, maar dat hij op de grote vaart wil.
Maar dan slaat het noodlot toe: ze is van een keer seks meteen zwanger geraakt.
Het huis is te klein: haar vader praat niet meer met haar. En Diewer heeft de
benen genomen zonder afscheid te nemen van haar.
Op oudejaarsdag 1952 bevalt Julia van haar zoontje Ernst. Julia komt eind januari
uit het ziekenhuis. De sfeer in huis is nog steeds niet goed. Maar dan breken de
dijken door en de boerderij loopt
onder water. Haar vader en moeder
proberen er alles aan te doen om de
schade te beperken. Maar ze worden
mee gespoeld en ook haar zus
verdwijnt in de golven. Julia is haar
kind kwijt dat ze in de koffer heeft
gestopt.
En wat er zich dan ontvouwt…
Heb jij ook een leuk boek gevonden in de buurtbieb? Laat het ons weten! Maak
er een foto van en schrijf kort waar het over gaat. Dan sta jij volgende keer hier.
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Te huur van de buurtvereniging

•
•
•

Biertafel / picknicktafel (€ 10 per dag)
Vier statafels (€ 3,- per tafel per dag)
Een aanhangwagen (€10,00 voor een dagdeel; €15,00 voor twee
dagdelen). Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te
spannen. Deze wordt niet meegeleverd.

Op de website leest u hoe u een van de
items kunt reserveren:
www.sportpark2.nl
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